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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N'4g(1/19.CCJ

Estabelece critérios para a utilização das
vagas destinadas aos idosos e às pessoas
com deficiência em estacionamentos de
estabelecimentos privados no âmbito do
Município de Porto Alegre.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Alvoni Medina.

A Diretoria Legislativa (à fl. 10) se manifestou que o "asszzn/o mãa
podercí ser d/scz»//nado /20r ma/s de uma /e;'', considerando a vigência das
Leis n's 7.768/95, 10.365/2008, 11.497/2013 e 11789/2015, e merece
adequação o PLL, para acrescentar as cláusulas de revogações expressas dos
dispositivos das leis vigentes, sob pena da proposição apresentar ''vício de
redação''(''antiregimental'').

A Procuradoria desta Casa (fls. 12/13), em exame preliminar,
vislumbra óbice que impeça sua tramitação, fulcro no art. 19, inc. 11, al. "j", do
Regimento da CMPA, para os fins de adequação da redação, destacando,
ainda, infringência ao princípio da harmonia e independência entre os poderes,
previsto na Lei Orgânica Municipal -- LOM.

Nesta CCJ o PLL veio para parecer deste Vereador Relator

E o relatório

Inicialmente, observamos que o eminente Vereador Autor
apresenta proposição nÊr!!ária, pois visa reservar as vagas de
estacionamentos de estabelecimentos privados aos idosos e às pessoas com
deHlciência.

Todavia, prd;l!!!i11ê!.!!ilS111ç, vislumbramos que o Município de
Porto Alegre possui diversas Leis Municipais que tratam da matéria, senão
víamos (números): 7.768/95, 10.365/2008, R11.490/2013, 11.497/20]3,
11.789/2015, 12.183/2016 e 12.452/2018. A\
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Pois bem, a União também regula a matéria pelo Estatuto do Idoso
(art. 41) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 47), inclusive este
último, com alteração no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituindo
"í/z/Pagão graves/ma", definida no inc. XX, do art. 1 81; estacionar em vagas
reservadas para pessoas com deficiência.

Finalmente, considerando que o referido PLL não foi adequado
pelo eminente Vereador Autor, após as manifestações da Diretoria Legislativa
e da Procuradoria desta Casa Legis[ativa, fulcro no que dispõe o art. ] 9, inc. ]],
al. ''j'', do Regimento desta Câmara, veriHlcamos que a matéria proposta está
sobrepondo dispositivos de Leis em vigor, sem que haja cláusula de revogação
expressa dos dispositivos (art. 9' da LC 95/98).

Assim, devendo a proposição ser devolvida ao eminente Vereador
Autor para que sda adequada a redação, consoante os fundamentos acima
destacados, concluo pela existência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do Projeto.

Sala de Reuniões, 13 dejunho de 2019

Aprovado pela Comissão em tg
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Vereador Márcío Bens Ely

NÃOVOTOU

NÃOVOTOU

Vereador Clàudio Janta

Ribeiro

/JCBC


